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Fotokatalityczna farba lateksowa z nanocząstkami srebra, higieniczna 
 
Przeznaczenie: 
Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń 
szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. obiekty 
użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, 
biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też powierzchnie narażone na częsty kontakt z 
wilgocią: łazienki, 
ściany wokół basenów, kuchnie. Daje wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, 
śnieżnobiałą powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynk, beton, 
cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna 
szklanego. Powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie 
się. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy 
szmatki lub miękkiej szczotki. Farba jest odporna na środki dezynfekcyjne. Oparta jest na wodnej 
dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających. 
Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii. Produkowana jest w podstawowym białym 
kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych 
kolorów. 
 
Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W 
odróżnieniu od innych produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego naświetlania w celu 
aktywacji. Silne działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze zachodzi przy oświetleniu, jak również w 
całkowitej ciemności. 
 
Właściwości fotokatalityczne: 
Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich 
jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi 
(metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, 
etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym 
też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. 
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego 
w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają 
utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec 
nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach 
ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, 
rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia 
naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie 
doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, 
jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu. 
 
Przygotowanie powierzchni i stosowanie: 
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, 
odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk 
cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie 
zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem. W 
przypadku świeżego tynku, niespójnego lub chłonnego podłoża stosować gruntowanie preparatem 
akrylowym SIL-GRUNT, co znacznie podniesie trwałość pokrycia. 
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Fotokatalityczna farba lateksowa z nanocząstkami srebra, higieniczna 
 
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. 
Nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Przed malowaniem zawartość opakowania 
dokładnie wymieszać. Narzędzia i zachlapane farbą powierzchnie należy oczyścić zanim farba nie 
wyschnie. Zastosowanie farby TITANIUM LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego 
mycia i dezynfekcji powierzchni. 
 
-dostępne kolory: biały, na zamówienie wybrane kolory wg kart NCS lub RAL, 
-malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem 
-stosować i przechowywać w temp.: +5÷30°C, 
-czas schnięcia: ok. 2 godz. 
-zalecana ilość warstw: 1-2, 
-wydajność: 10-12 m2/l, 
-gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,4 g / cm3, 
-wartość pH : 8÷9 
-mycie urządzeń i rozcieńczanie -woda, 
-posiada Atest Higieniczny PZH, 
-gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji, 
-opakowania: 5 litrów, 10 litrów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej 
czas schnięcia i czas do nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe 
temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych 
temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 
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